Solvato
(3)09,9 vs. 6.195 590kr
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Solvato aloitti 2v kolmella startilla voittamalla niistä kaksi,
ollen kerran toinen. 3v voitti mm. Pensylvania Sire Stakes:in
ajalla 10,5, ravasi ennätyksen 09,9 ja kauden 16. startissa se
alitti 14 kertaa 11,5. Ansiot USA:sta olivat yli $300 000 USD.
Vuorossa oli voitto Pariisista, Prix de Bourgogne. Solvato näytti vahvuutensa ja lyödyksi tuli mm. Timoko, Ready Cash, Up And
Quick. Mälarpriset 2140m voitto ajalla 11,3 ja paikan Olympiaravit finaaliin. Esitys oli aivan mykistävä 10,9 / 2140m, nimekkäät vastustajat sinä päivänä esim. Raja Mirchi ja Brad De Veluve olivat kaukana takana. Uran 67 kilpailusta Solvato voitti 14, sijoittui kolmen
joukkoon 33 kertaa ennätykset 09,9/1609m, 10,9/2140m, 12,7/2500m ansiot lähes 6,2 milj. kr.

Valtava suku
Isä Donato Hanover 08,5 lähes $3 milj. USD, maailman parhaita ravureita ja USA:n johtavia isä oreja. Siitosoriit tunnetaan tyttäristään, -11 synt. Solvaton täysi sisko Shake It Cherry 08,2 $2,7milj. -09 tamma Check Me Out 09,2 $1,9milj. -13 tamma Broadway
Donna 09,1 $1,4milj. -10 tamma D’One 09,4 $1,2milj. -12 ori The Bank 08,9 $1,1milj. oli 2015 maailman nopein 3v. Donato Hanoverin
jälk. ansiot USA:ssa on ylittänyt $52milj. USD.
Emä Solveig 11,3 $820 791 USD josta 2-vuotiaana huikeat $593 304 se oli vuoden
paras ja 2016 kutsu Hall of Fame kunniagalleriaan. Jälkeläisnäytöillä Solveig on
omassa luokassa. -08 siitosori Johnny William, -09 siitosori Solvato (3)09,9
kr6.195 590, -10 siitosori Dontyouforgetit (3)09,7 $598 049, -11 tamma Shake It
Cherry (3)08,2 $2.784 104, -12 siitosori Uncle Lasse (3)09,3 $931 268, -13 ori Jimmy
William (4)10,2 $127 855, -15 tamma Swing It Cathy (2)12,3 $86 901 ja -16 tamma
Surry (2)11,6 $66 747. Solveig:n jälkeläiset ovat tähän mennessä tienanneet yht. yli
$5,3 milj. USD. Emän isä on Yankee Glide jonka jälk. ansiot ylittävät jo $100milj. USD.

Mielenkiintoiset varsat
Solvato on astunut aluksi vain pieniä määriä pääasiassa omistajan omia tammoja ja
vasta viime vuonna syntyi isompi ikäluokka kun ori avattiin yleiseen käyttöön. Varsat
ovat nöyriä opettaa ja niillä on sukunsa ominaisuus ravata, rakenteeltaan
moitteettomia ja valmentajat pitävät niistä. 2-vuotiaana opetus- tai koelähdön on
suorittanut 68%.
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Veijo Heiskanen Solvatosta:
”Se on todella hieno ori ja harvinainen jenkki, joka teki hyvän uran jo
USA:ssa ja silti löi täällä nimekkäitä vastustajia pitkillä matkoilla. Siihen
ei moni jenkki kykene. Parhaana päivänä siitä ei kyllä moni ohi tullut,
sillä oli hienot liikkeet ja usein sai ajaa ilman suojia. Arvostan sitä, enkä
olisi yhtään yllättynyt vaikka se jättäisi joitain todella kovia
kilpahevosia. Sukuhan sillä on loistava, olen käyttänyt sitä omillekin
tammoille. Oli se niin hienoluontoinen kilpahevonen meidän tallissa,
että ei niitä jokapäivä vastaan tule.”

KS-Talli, Hauho / Eeva-Liisa Penttilä
puh.0400-888130, eevaliisa.penttila@kstalli.fi
www.kstalli.fi
Facebook KS-Talli

Astutusmaksu 234,- +alv.24% (290,-)
Varsamaksu 2000,- +alv.24% (2480,-)
Siirtomaksu: 65,- / siirto

